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Aanleiding voor dit document 

Om de kwaliteit van zorg aan het levenseinde van mensen in ziekenhuizen te kunnen meten,  en 
vervolgens waar nodig de zorg te verbeteren is inzicht in aspecten van die zorg van belang. 
Bijvoorbeeld: 

- Hoe worden pijn en andere symptomen aan het levenseinde gemeten en verlicht?

- Wordt nagegaan of patiënten behoefe hebben aan begeleiding door een psycholoog,
maatschappelijk werker of geestelijk verzorger?

- Zien de betrokken zorgverleners dat het overlijden nabij is en is daarover documentatie te
vinden in de elektronische patiënten dossiers?

In een landelijk dossieronderzoek zijn kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde inzichtelijk 
gemaakt op basis van informatie uit patiëntendossiers. De resultaten van dit onderzoek zijn 
beschreven in het rapport: S. van Schoten, B. Schouten, L. de Jong F. Bijnsdorp. A. Reyners, A. 
Francke, C. Wagner. Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een 
retrospectief dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Nivel/APH, 
Utrecht/Amsterdam, 2023.

Doel  
Dit document is een hulpmiddel voor verpleegkundigen, artsen en/of kwaliteitsmedewerkers in 
ziekenhuizen die zelf meer inzicht willen krijgen in kwaliteitsaspecten voor zorg aan het levenseinde 
op hun afdeling. Aan de hand van de beoordelingsvragen en het stappenplan uit dit document 
kunnen zij  zelf aspecten van kwaliteit van zorg aan het levenseinde in kaart brengen. Dit kan door 
deze beoordelingsvragen te beantwoorden voor patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden. 
Resultaten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van zorg voor patiënten die in het ziekenhuis 
overlijden onderling te bespreken, daarvan te leren en vervolgens prioriteiten en acties te kiezen 
voor verbeteringen in de zorg aan het levenseinde.  

Dit document bestaat uit twee onderdelen: (a) de beoordelingsvragen: om te kijken wat er in de 
dossiers over  de  voornoemde zorgaspecten staat en (b) het stappenplan bij het invullen van de 
beoordelingsvragen over symptoomlast: een hulpmiddel bij het invullen van de beoordelingsvragen. 

A. Beoordelingsvragen kwaliteit van zorg aan het levenseinde
De beoordelingsvragen gaan over drie onderdelen van kwaliteit van zorg aan het levenseinde:

- Beoordelingsvragen over de symptoomlast van pijn, kortademigheid/benauwdheid, angst en
depressieve klachten/somberheid.

- Beoordelingsvragen over herkennen van het naderende overlijden en aspecten van advance
care planning.

- Beoordelingsvragen over de gewenste en daadwerkelijke betrokkenheid van een geestelijk
verzorger, psycholoog en/of maatschappelijk werker.

B. Stappenplan bij het invullen van de symptoomlast vragen over kwaliteit van zorg aan het

levenseinde
Het stappenplan is een hulpmiddel bij het invullen van de symptoomlast vragen over kwaliteit 
van zorg aan het levenseinde, om te bepalen welke meetinstrumenten voor symptoomlast als 
gestandaardiseerd/gevalideerd worden beschouwd.  



Meer informatie 
Voor meer informatie over de totstandkoming van deze beoordelingsvragen, de betrouwbaarheid en 
validiteit, het stappenplan en de landelijke uitkomsten op deze beoordelingsvragen zie het rapport:  

S. van Schoten, B. Schouten, L. de Jong F. Bijnsdorp. A. Reyners, A. Francke, C. Wagner.
Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een retrospectief
dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Nivel/APH,
Utrecht/Amsterdam, 2023.

Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de onderzoekers via: 
patientveiligheid@amsterdamumc.nl 



A. Beoordelingsvragen over aspecten van kwaliteit van zorg aan het
levenseinde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inleiding:  
Onderstaande vragen gaan over de zorg aan het levenseinde. 

Let op: in de vraagstelling wordt telkens gevraagd naar de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden 
van de patiënt. Het kan voorkomen dat de patiënt korter dan 7 dagen opgenomen is geweest. Indien 
de patiënt korter dan 7 dagen opgenomen is geweest, beantwoord dan de vragen voor het totaal 
aantal dagen dat de patiënt opgenomen is geweest. 

1a Is er in de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt ten minste één keer de 
symptoomlast voor pijn vastgesteld met een van de volgende gestandaardiseerde methodes? 

 Numerieke Rating Scale (NRS)

 Visual Anologue Scale (VAS)

 Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

 ja, er is ten minste één keer de symptoomlast voor pijn vastgesteld met een van deze
gestandaardiseerde methodes

 nee, maar er is wel ten minste één keer de symptoomlast voor pijn vastgesteld met een
andere gestandaardiseerde methode, 

namelijk …………………………………………………. 

 nee, de symptoomlast voor pijn is geen enkele keer met een gestandaardiseerde methode
vastgesteld

 nee, maar er is wel op een andere manier aandacht geweest voor pijn
aandacht pijn anders: …………………. (tekstveld) 

1b Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt is de 
symptoomlast voor pijn vastgesteld met een gestandaardiseerde methode?  

1c Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen was de symptoomlast voor pijn groter of gelijk aan 4 op 
de NRS, VAS of USD? 

2a Is er in de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt ten minste één keer de 
symptoomlast voor kortademigheid/benauwdheid vastgesteld met een van de volgende 
gestandaardiseerde methodes? 

 Numerieke Rating Scale (NRS)

 Visual Anologue Scale (VAS)

 Utrecht Symptoom Dagboek (USD)



 ja, er is ten minste één keer de symptoomlast voor kortademigheid/benauwdheid
vastgesteld met een van deze gestandaardiseerde methodes 

 nee, maar er is wel ten minste één keer de symptoomlast voor
kortademigheid/benauwdheid vastgesteld met een andere gestandaardiseerde 
methode, 

 namelijk ………………………………………….. 

 nee, de symptoomlast voor kortademigheid/benauwdheid is geen enkele keer met een
gestandaardiseerde methode vastgesteld

 nee, maar er is wel op een andere manier aandacht geweest voor
kortademigheid/benauwdheid
aandacht benauwdheid anders: …………………. (tekstveld) 

2b Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt is de 
symptoomlast voor kortademigheid/benauwdheid vastgesteld met een gestandaardiseerde 
methode?  

2c Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen was de symptoomlast voor 
kortademigheid/benauwdheid groter of gelijk aan 4 op de NRS, VAS of USD? 

3a Is er in de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt ten minste één keer de 
symptoomlast voor angst vastgesteld met een van de volgende gestandaardiseerde 
methodes? 

 Numerieke Rating Scale (NRS)

 Visual Anologue Scale (VAS)

 Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

 ja, er is ten minste één keer de symptoomlast voor angst vastgesteld met een van deze
gestandaardiseerde methodes

 nee, maar er is wel ten minste één keer de symptoomlast voor angst vastgesteld met een

andere gestandaardiseerde methode,

namelijk ………………………………………………… 

 nee, de symptoomlast voor angst is geen enkele keer met een gestandaardiseerde methode
vastgesteld

 nee, maar er is wel op een andere manier aandacht geweest voor angst
aandacht angst anders: …………………. (tekstveld) 

3b Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt is de 
symptoomlast voor angst vastgesteld met een gestandaardiseerde methode? 



3c Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen was de symptoomlast voor angst groter of gelijk aan 4 
op de NRS, VAS of USD? 

4a Is er in de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt ten minste één keer de 
symptoomlast voor depressieve klachten/somberheid vastgesteld met een van de volgende 
gestandaardiseerde methodes? 

 Numerieke Rating Scale (NRS)

 Visual Anologue Scale (VAS)

 Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

 ja, er is ten minste één keer de symptoomlast voor depressieve klachten/somberheid
vastgesteld

met een van deze gestandaardiseerde methodes 
 nee, maar er is wel ten minste één keer de symptoomlast voor depressieve

klachten/somberheid
vastgesteld met een andere gestandaardiseerde methode,

namelijk ………………………………………………………… 

 nee, de symptoomlast voor depressieve klachten/somberheid is niet met een
gestandaardiseerde methode vastgesteld

 nee, maar er is wel op een andere manier aandacht besteed aan depressieve
klachten/somberheid
aandacht depressie anders: …………………. (tekstveld) 

4b Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt is de 
symptoomlast voor depressieve klachten/somberheid vastgesteld met een 
gestandaardiseerde methode? 

4c Indien ja, op hoeveel van de 7 dagen was de symptoomlast voor depressieve 
klachten/somberheid groter of gelijk aan 4 op de NRS, VAS of USD?  

5. Zijn de volgende aspecten die te maken hebben met het ‘markeren’ van de palliatieve fase of
‘advance care planning’ genoteerd in het dossier?

Levensverwachting  □ 
Gewenste plaats van overlijden  □ 
Geen van bovenstaande aspecten           □  



6a Is er in de 14 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt gedocumenteerd of er een 
geestelijk verzorger door de patiënt gewenst en/of betrokken is? 

6b Indien ja, gewenst: Is deze ook daadwerkelijk betrokken? 

 Ja
 Nee
 Onbekend

7a Is er in de 14 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt gedocumenteerd of er een 
psycholoog door de patiënt gewenst en/of betrokken is?  

 Ja
 Nee
 Onbekend

7b Indien ja, gewenst: is deze ook daadwerkelijk betrokken? 

 Ja
 Nee
 Onbekend

7c Is er in de 14 dagen voorafgaand aan het overlijden van de patiënt gedocumenteerd of er een 
maatschappelijk werker door de patiënt gewenst en/of betrokken is?  





7d I







 Ja
 Nee
 Onbekend
Ja
Nee
Onbekend
ndien ja, gewenst: Is deze ook daadwerkelijk betrokken? 

Ja
Nee
Onbekend



B. Stappenplan bij het invullen van de beoordelingsvragen over symptoomlast  aan het levenseinde

1. Kies altijd “Ja” als het ten minste één keer is gemeten met NRS/VAS/USD in de laatste 7 dagen
2. Kies “Nee, maar er is wel ten minste één gemeten met een andere standaardiseerde methode, namelijk…” als deze voorkomt in de tabel met

andere gestandaardiseerde methoden, en is gebruikt in de laatste 7 dagen
3. Kies “Nee, maar er was wel op een andere manier aandacht voor symptoomlast” als hier specifiek over wordt gesproken in de laatste 7 dagen.

Als dit niet duidelijk is, of je moet dit zelf interpreteren, vul dan de laatste optie in.
4. Kies “Nee, er was op geen enkele manier aandacht voor symptoomlast” als geen van bovenstaande antwoorden terug te vinden is in het dossier

in de afgelopen 7 dagen
5. In de laatste kolom staan methoden die niet worden gezien als gestandaardiseerde methoden om symptoomlast voor dat symptoom te meten.

Belangrijk: In het Zorgpad Stervensfase staan soms schalen van 0-10, deze vallen onder NRS. Vul dan “Ja, er is ten minste één keer in de afgelopen dagen 
gemeten met NRS /VAS/ USD in. 

Ja, er is ten 
minste één keer 
in de afgelopen 
dagen gemeten 
met 
NRS/VAS/USD 

Nee, maar er is wel ten 
minste één gemeten 
met een andere 
standaardiseerde 
methode, namelijk… 

Nee, maar er was wel op 
een andere manier 
aandacht voor 
symptoomlast 

Nee, er was op 
geen enkele 
manier aandacht 
voor 
symptoomlast 

Methoden die niet vallen onder 
gestandaardiseerde methoden 

Symptoomlast 
Pijn NRS/ VAS/ USD PAINAD Er wordt in de rapportage 

iets over symptoomlast 
beschreven, bijvoorbeeld: 
geen pijnklachten 

Alert, Verbal, Pain, Unresponsive 
(AVPU) - wordt gebruikt om bewustzijn 
te meten, waarbij pijnprikkels worden 
gebruikt om dit te bepalen 

Rotterdam Elderly Pain 
Observation Scale 
(REPOS) 

Wakker, Aanspreekbaar, Pijngevoelig, 
A-reactief (WAPA) – zelfde als AVPU
maar in het Nederlands

Critical Care Pain 
Observation Tool 
(CPOT) 
Zorgpad Stervensfase* 



* In het Zorgpad Stervensfase staan soms schalen van 0-10, deze vallen onder NRS. Vul dan “Ja, er is ten minste één keer in de afgelopen dagen gemeten
met NRS /VAS/ USD in.

Ja, er is ten 
minste één keer 
in de afgelopen 
dagen gemeten 
met 
NRS/VAS/USD 

Nee, maar er is wel ten 
minste één gemeten 
met een andere 
standaardiseerde 
methode, namelijk… 

Nee, maar er was wel op 
een andere manier 
aandacht voor 
symptoomlast 

Nee, er was op 
geen enkele 
manier aandacht 
voor 
symptoomlast 

Methoden die niet vallen onder 
gestandaardiseerde methoden 

Benauwdheid/ 

kortademigheid 
NRS/ VAS/ USD Zuurstofsaturatie (ook 

telemetrie bij 
longbeademing   

patiënten aan monitor) 

Er wordt in de rapportage 
iets over symptoomlast 
beschreven, bijvoorbeeld: 
patiënt is erg kortademig 

(Modified) Early Warning Score 
(MEWS   EWS) 
Vroeg Signalering Score (VSS) 

Ademhalingsfrequentie 
per minuut 

Rotterdam Elderly Pain Observation 
Scale (REPOS) 

Zorgpad Stervensfase* Stroke Impact Scale (SIS) 
Alarmscore (enkel in één ziekenhuis 
gerapporteerd) 
ABCDE methode waarbij A staat voor 
ademhaling 
Situation, Background, Assessment, 
Recommendation (SBAR   SBARR) 

* In het Zorgpad Stervensfase staan soms schalen van 0-10, deze vallen onder NRS. Vul dan “Ja, er is ten minste één keer in de afgelopen dagen gemeten
met NRS /VAS/ USD in.

Ja, er is ten 
minste één keer 
in de afgelopen 
dagen gemeten 

Nee, maar er is wel ten 
minste één gemeten 
met een andere 

Nee, maar er was wel op 
een andere manier 
aandacht voor 
symptoomlast 

Nee, er was op geen 
enkele manier 
aandacht voor 
symptoomlast 

Methoden die niet vallen 
onder gestandaardiseerde 
methoden 



met 
NRS/VAS/USD 

standaardiseerde 
methode, namelijk… 

Angst Zorgpad Stervensfase * Er wordt in de rapportage 
iets over symptoomlast 
beschreven, bijvoorbeeld: 
de patiënt komt angstig 
over 

Delier Observatie Schaal (DOS) 

Rotterdam Elderly Pain 
Observation Scale (REPOS) 
Identification of Elderly At Risk 
(ISAR) 
Richmond Agitation-Sedation 
Scale (RASS) 

Depressieve 
klachten/ 

somberheid 

Zorgpad Stervensfase * Er wordt in de rapportage 
iets over symptoomlast 
beschreven, bijvoorbeeld: 
de patiënt ziet het somber 
in  

Delier Observatie Schaal (DOS) 

Identification of Elderly At Risk 
(ISAR) 

* In het Zorgpad Stervensfase staan soms schalen van 0-10, deze vallen onder NRS. Vul dan “Ja, er is ten minste één keer in de afgelopen dagen gemeten
met NRS /VAS/ USD in.




